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Espanha é uma potência mundial em 
Turismo de Reuniões e Eventos  (MICE), 
uma aposta segura se procura obter 
um resultado ótimo. Aquilo que marca 
a diferença é a variedade e quantida-
de de recursos, a dilatada experiência 
dos nossos profissionais, a qualidade da 
oferta hoteleira e o extraordinário nível 
das infraestruturas. É, para além disso, 
um país apaixonante e um dos destinos 
turísticos mais importantes do mundo.

Os dados do relatório ICCA 2018 
(International Congress & Conventions 
Association), no qual Espanha ocupa a 
quarta posição, confirmam que o nosso 
país é um dos melhores destinos para 
acolher jornadas, congressos e grandes 
eventos profissionais. Cidades como 
Barcelona e Madrid ocupam posições 
destacadas no top 10 deste relatório. 

Aproveite as facilidades oferecidas pelo 
Spain Convention Bureau (SCB), que 
assessora de forma gratuita as empre-
sas organizadoras de eventos sobre as 
infraestruturas e recursos disponíveis, 
facilitando o primeiro contacto entre 
elas e cada um dos gabinetes de con-
gressos locais associados ao SCB.

Existem também várias associações 
às quais é possível dirigir-se e contac-
tar para consultar o sócio local que o 
vai ajudar a organizar os seus eventos. 
Uma orientação imprescindível para en-
contrar o valor acrescentado que pro-
cura. SpainDMC’s engloba as principais 
empresas de recetivo especializadas 
em reuniões e incentivos. Se preten-
der celebrar um congresso ou conven-
ção, quem o irá ajudar a encontrar o 
seu sócio de referência será a OPCE 
(Associação de OPC de Espanha). 
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Também, as principais associações in-
ternacionais do setor, como a ICCA, a 
SITE e a MPI, contam com um capítulo 
específico no qual se integram os pro-
fissionais espanhóis.

Espanha conta com as melhores in-
fraestruturas de transporte para que 
os assistentes ao seu evento se pos-
sam mover com segurança e como-
didade. De acordo com o “Global 
Competitiveness Report 2015-2016” 
do Fórum Económico Mundial, Espanha 
encontra-se entre os dez países do 
mundo com melhor qualidade de in-
fraestruturas.

Tem muito por onde escolher. O nos-
so país dispõe de uma grande varieda-
de de destinos, com sedes de reuniões 
versáteis e polivalentes, equipadas 
com a mais recente tecnologia. Pode 
escolher entre mais de 50 palácios de 
congressos e centros de convenções, 
situados em edifícios emblemáticos ou 
vanguardistas, para além de auditórios, 

Mais de 30 aeroportos internacionais, 
uma extensa rede de comboios  
de alta velocidade (AVE) e 
importantes portos de cruzeiros 
facilitam as ligações a nível  
nacional e internacional.

 a PALÁCIO DE CONGRESSOS DE OVIEDO
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recintos de feiras e sedes alternativas 
como museus, castelos e teatros. Nesta 
tarefa poderá encontrar ajuda e infor-
mação na APCE (Associação de Palácios 
de Congressos de Espanha) e na AFE 
(Associação de Feiras de Espanha).

Os nossos excelentes profissionais do 
setor MICE garantem eventos com um 
alto nível de satisfação dos assistentes: 
desde a organização da secretaria de 
um congresso até à prestação dos sem-
pre imprescindíveis serviços comple-
mentares (audiovisuais, catering, mon-
tagens, transporte, etc.). 

Aqui irá encontrar, sem qualquer dúvi-
da, o profissionalismo, o ambiente e os 
serviços adequados para conseguir um 
evento incrível e altamente produtivo. 
Em Espanha celebram-se alguns dos 
eventos e congressos mais importan-
tes de diversos setores e as cifras falam 
por si. Cada ano, celebram-se mais de 
20  000 eventos e congressos de todos 
os géneros no nosso país.

O variado e renovado plano hoteleiro 
de Espanha é reconhecido internacio-
nalmente. Escolha o que mais se ade-
que às suas necessidades graças a uma 
grande oferta de alojamento de hotéis 
de 4 e 5 estrelas, entre os quais se des-
tacam os 96 Paradores de Turismo es-
trategicamente localizados em edifícios 
históricos restaurados.

Combinar as jornadas de trabalho com 
tempo de ócio ou organizar viagens de 
incentivos são oportunidades que não 
pode deixar passar. O bleisure é uma 
tendência crescente em Espanha. Os 
assistentes às suas jornadas têm aqui a 
combinação perfeita entre os negócios 
e o tempo livre, graças às incontáveis 
propostas de ócio de um país aberto 
e acolhedor.

Nas nossas principais cidades a agenda 
está marcada por museus surpreenden-
tes, planos culturais únicos e diversão 
noturna assegurada. As nossas praias e 
a quantidade de horas de sol por ano 
(uma média de 2500 em todo o país) 
garantem uma estadia agradável e festi-
va. Tudo isto, unido à riqueza natural de 
quinze parques nacionais, a uma gas-
tronomia reconhecida a nível mundial 
e à possibilidade de praticar desportos 
ao ar livre, fazem de Espanha um des-
tino incomparável para as viagens de 
incentivos.

Escolha-nos para as suas reuniões, 
congressos ou incentivos e vai acertar. 
Conta com inúmeras vantagens e faci-
lidades, profissionais com demonstrada 
experiência e um meio incomparável 
para que os assistentes fiquem abso-
lutamente satisfeitos. Por muito que 
procure, em mais nenhum destino vai 
encontrar o  que Espanha tem para lhe 
oferecer.
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PRINCIPAIS CIDADES  
PARA OS SEUS NEGÓCIOS

 a PALÁCIO REAL

MADRID
Aberta e cosmopolita, a capital de 
Espanha tem inúmeras possibilida-
des. O que melhor reflete as van-
tagens que a cidade oferece para o 
turismo MICE é o facto de ter sido 
designada sede de importantes even-
tos como ESMO (European Congress 
of Medical Oncology), WOBI (World 
Business Forum), WATMC (World ATM 
Congress) ou FITUR (Feria Internacional 
de Turismo).

A capital é o eixo central do transporte 
com o resto do país, seja em avião, com-
boio de alta velocidade ou por estrada e 

conta com um aeroporto com ligações 
a 170 destinos de todo o mundo.

Aqui vai contar com o apoio e asses-
soria proporcionados pelo Madrid 
Convention Bureau (MCB), que per-
tence à Best Cities Global Alliance, uma 
aliança de cidades que procura a exce-
lência na organização de grandes con-
gressos, e inúmeras agências e associa-
ções que irão facilitar as suas gestões.

Madrid destaca-se pelo elevado  grau 
de satisfação manifestado por assis-
tentes e por organizadores de congres-
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 b MUSEU NACIONAL DO PRADO

sos. Segundo o Relatório de Medição 
do Turismo de Reuniões, a capital de 
Espanha supera os oito pontos numa 
escala de 1  a  10 e ocupa, juntamen-
te com Londres, a sétima posição do 
ranking elaborado pelo ICCA.

À sua grande infraestrutura para a or-
ganização de congressos, convenções e 
viagens de incentivos, é necessário unir 
o seu atrativo património artístico e 
cultural, uma gastronomia de vanguar-
da e a animada vida noturna da cidade.

A cidade oferece uma rota incompa-
rável: o Passeio da Arte, onde se en-
contram o Museu do Prado, o Museu 
Nacional Centro de Arte Rainha Sofia e 
o Museu Thyssen Bornemisza.

A Broadway madrilena em que se con-
verteu a Gran Vía, o pulmão verde do 
parque do Retiro e bairros com tanta 
história como o Madrid de los Austrias 

são outros dos pontos de interesse de 
uma metrópole inesgotável.

De dia, a cidade tem à disposição cen-
tenas de estabelecimentos comerciais 
onde cabem todas as tendências. À noi-
te, Madrid não dorme. O ócio noturno 
apoia-se num circuito de teatros e salas 
de música ao vivo e num amplo catálo-
go de clubes, bares e discotecas.

Comer ou jantar numa esplanada, ro-
deado de jardins ou desde a açoteia de 
algum edifício histórico, dão-lhe a opor-
tunidade de conhecer a gastronomia 
espanhola. Aos seus restaurantes com 
estrelas Michelin é necessário acres-
centar uma vasta oferta culinária, assim 
como locais exclusivos nos quais é pos-
sível celebrar reuniões privadas.

 L  Mais informação:  
www.esmadrid.com/mcb/

http://www.esmadrid.com/mcb/
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ESPAÇOS
Dois palácios de congressos, dois re-
cintos feriais e inúmeros espaços sin-
gulares fazem de Madrid um destino 
perfeito para obter os melhores resul-
tados na celebração de qualquer tipo 
de evento.

PALÁCIO MUNICIPAL DE 
CONGRESSOS CAMPO  
DE LAS NACIONES

Um edifício moderno e luminoso, obra 
singular do arquiteto Ricardo Bofill, que 
dispõe de zonas de exposição, auditó-
rio, uma grande sala polivalente e salas 
de distintas capacidades.

CONGRESSOS E CONVENÇÕES 
IFEMA - FEIRA DE MADRID

Um centro de alta capacidade que ga-
rante o êxito de qualquer evento ou 
convenção. Aqui irá contar com doze 
pavilhões, dois auditórios e 97 salas 
com capacidades de 50 a 500 pessoas.

 a PALÁCIO MUNICIPAL DE CONGRESSOS

Fo
to

: F
ra

n
ce

sc
o

 P
in

to
n

 ©
 M

ad
ri

d
 D

es
ti

n
o

RECINTO FERIAL  
CASA DE CAMPO

A cinco minutos do centro situa-se este 
recinto situado no pulmão verde de 
Madrid, ideal para apresentações ao ar 
livre. Conta com quatro pavilhões, um 
teatro auditório e o cenário de Puerta 
del Ángel.

CENTRO DE CONGRESSOS  
PRÍNCIPE FELIPE

Localizado no Madrid Marriott 
Auditorium Hotel, a pouca distância do 
aeroporto, oferece um serviço integral 
com 56 espaços flexíveis para reuniões 
e um auditório com capacidade para 
2000 pessoas.
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CAJA MÁGICA

Complexo preparado para receber eventos 
corporativos de grandes e pequenas di-
mensões. Os três estádios que o compõem 
oferecem a possibilidade de realizar even-
tos quer no exterior quer no interior.

ALOJAMENTO
Madrid lidera a oferta hoteleira em 
Espanha com mais de 80 000 camas. 
Conta, para além disso, com uma das 
gamas de hotéis de maior qualidade 
do mundo, com inúmeros estabeleci-
mentos de quatro e cinco estrelas à sua 
disposição. Só tem de escolher a opção 
que melhor se adapte às necessidades 
dos assistentes ao seu congresso ou 
reunião.

Da máxima categoria há vários espe-
cializados em congressos, convenções 
e conferências. No centro da capital 
irá encontrar o surpreendente Puerta 
América, projetado conjuntamente por 
19 dos melhores estúdios de arquitetu-
ra do mundo.

No Paseo de la Castellana, eixo em-
presarial da cidade, situam-se o 
Intercontinental Madrid e o Eurostars 
Madrid Tower, ambos com grande ca-
pacidade e inúmeros serviços.

Entre os 4 estrelas, destaca-se o Meliá 
Castilla, com 7000 metros quadra-
dos de espaços para reuniões e um 
auditório para 500 pessoas, e o NH 
Collection Madrid Eurobuilding. Pela 
sua proximidade aos grandes centros 
de convenções, também se destacam 
hotéis como o Novotel Campo de las 
Naciones ou o Pullman Madrid Airport 
& Feria.
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 a BASÍLICA DA SAGRADA FAMÍLIA

BARCELONA
Seja para grandes congressos ou 
para reuniões mais reduzidas, em 
Barcelona irá encontrar o equipa-
mento ideal. Lugares com encanto e 
história, recintos com instalações de 
última geração, uma grande oferta 
hoteleira e as melhores ligações, gra-
ças ao seu aeroporto internacional 
e a um dos portos multimodais mais 
importantes do Mediterrâneo.

Há mais de 30 anos que o Barcelona 
Convention Bureau (BCB) assesso-
ra gratuitamente os organizadores de 
congressos e reuniões. Para além de o 
ajudar a encontrar o parceiro local mais 
adequado, irá facilitar-lhe a gestão de 
todos os trâmites necessários nesta 
 cidade de infinitas possibilidades.

Com o WMC (World Mobile Congress) 
como estandarte e capaz de acolher a 
cerca de 100 000 profissionais, a ca-
pital da Catalunha acolhe anualmente 
cerca de 200 grandes eventos e con-
venções e 2000 reuniões profissionais, 
o que lhe permitiu atingir o primeiro lu-
gar no ranking ICAA, tanto em número 
de congressos como de assistentes. 

Nos últimos anos, graças às suas mo-
dernas instalações e à sua relevância na 
investigação biomédica, Barcelona foi 
eleita como o destino ideal para congres-
sos em torno da medicina, como os de 
ESC (European Society of Cardiology), 
EASD (European Association for the 
Study of Diabetes) e UEG (United 
European Gastroenterology). Também 
se destaca pelos seus grandes con-
gressos industriais, como a Barcelona 
Industry Week ou o ITMA, o salão de 
maquinaria têxtil que se instalará na ci-
dade condal a partir de 2019. 

Para além dos seus excelentes servi-
ços, é um lugar ideal para as viagens 
de incentivos. A saborosa mistura de 
produto de qualidade, tradição, criati-
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 b PARQUE GÜELL

vidade e inovação fazem da cidade um 
paraíso gastronómico nas margens do 
Mediterrâneo.

Barcelona é a cidade modernista por ex-
celência. Aí encontram-se as principais 
joias arquitetónicas de Antoni  Gaudí, 
como a basílica da  Sagrada Família, 
símbolo universal da cidade, ou o par-
que Güell. Nos seus centros culturais 
e museus, como o CaixaForum ou o 
Museu Picasso, há sempre interessan-
tes exposições, workshops e atividades 
programadas.

As boutiques mais exclusivas en-
contram-se na zona do Eixample de 
Barcelona, perto do Paseig de Gracia 
e da avenida Diagonal. A cidade é 
também uma referência mundial em 
ócio noturno, graças às suas centenas 
de animadas esplanadas, bares e disco-
tecas.

 L  Mais informação:  
www.barcelonaconventionbureau.com

http://www.barcelonaconventionbureau.com/
http://www.barcelonaconventionbureau.com
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ESPAÇOS
A cidade coloca à sua disposição um centro de convenções, três palácios de con-
gressos de grande capacidade e inúmeros auditórios e salas preparadas com a 
mais moderna tecnologia.

 b FIRA DE BARCELONA
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FIRA DE BARCELONA

Com 14 pavilhões e dois centros para con-
gressos, oferece infraestruturas e serviços 
que se adaptam a todos os tipos de atos de 
caráter corporativo, social e cultural.
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CCIB - CENTRO DE  
CONVENÇÕES DA CATALUNHA

Dispõe de 20 salas com espetaculares 
vistas para o mar, espaços flexíveis e 
versáteis pensados para receber qual-
quer tipo de evento.

PALÁCIO DE CONGRESSOS  
DA CATALUNHA

Faz parte do hotel Fairmont Rey Juan 
Carlos I. Ambos os edifícios, ligados 
através dos jardins do hotel, surpreen-
dem, tanto pela beleza arquitetónica 
e  pela luz natural, como pela funciona-
lidade.

PALÁCIO DE CONGRESSOS  
GRAN HOTEL REY DON JAIME

Está integrado por um auditório com 
capacidade para mais de 350 pessoas 
e por um edifício anexo com oito salas 
com vistas para o mar e para a mon-
tanha, equipado com as mais recentes 
tecnologias.

ALOJAMENTO
Encontre o hotel que melhor se adap-
ta às suas necessidades entre a vasta 
oferta hoteleira que Barcelona lhe ofe-
rece, com cerca de 75 000 camas. 

O Hotel El Palace, de cinco estrelas, 
oferece elegância e sofisticação, para 
além de seis espaços de diferentes ca-
pacidades. Por seu lado, o Gran Hotel 
Princesa Sofía propõe a perfeita união 
entre um dos espaços com maior ca-
pacidade da cidade, com 7000 metros 
quadrados dedicados a eventos, e o 
melhor aconselhamento.

Com quatro estrelas, o Barceló Sants 
orgulha-se de ser o hotel melhor ligado 
de Barcelona, uma vez que se encon-
tra no interior da principal estação de 
comboios da cidade. Outro dos melhor 
situados é o Hotel Barcelona Center, 
muito próximo do Paseo de Gracia e da 
zona comercial e de negócios.

PALAU SANT JORDI

Os cenários onde se encontram as estrelas da 
pop, do rock e os desportistas de elite trans-
formam-se em espaços perfeitos para reuniões, 
jantares de gala ou apresentações de produtos.

PALAU SANT JORDI
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LA LONJA DE LA SEDA (BOLSA DA SEDA)

VALÊNCIA
Com inúmeros pontos de interesse no 
que se refere a monumentos e com 
uma alma mediterrânica que contagia 
vitalidade, Valência é cada vez mais im-
portante enquanto destino MICE. 

A combinação de modernas instala-
ções e lugares icónicos como a Cidade 
das Artes e das Ciências ou o Palácio 
de Congressos, projetado por Norman 
Foster, também contribuíram para 
que Valência acolha congressos como 
os da European Society for Trauma 
and Emergency Surgery (ESTES), da 
American Society of Hematology (ASH) 
e feiras como o Salão Internacional do 
Franchising (SIF). 

Percorra os vestígios do seu passado no 
centro histórico e deixe-se surpreender 
pelos seus edifícios vanguardistas. A ca-
tedral, de estilo gótico, e a Lonja de la 
Seda (Bolsa da Seda), em pleno centro 
histórico, são alguns dos edifícios mais 
representativos do centro da cidade. 

Mas Valência tem muito mais para ofere-
cer: o Palácio da Generalidad, o Palácio 
da Música e o Instituto Valenciano 
de Arte Moderna (IVAM) são de visita 
obrigatória.

Valência é também um paraíso para o  
urban shopping, com zonas como o cen-
tro histórico ou os bairros de Russafa 
e o Eixample, locais onde se unem a 
moda e o desenho.

No que diz respeito à gastronomia, é 
impossível entender a cidade sem a 
paella, o prato espanhol mais famoso do 
mundo. A sua arte culinária não termina 
aí: as tapas nas bancas da Plaza del 
Mercado ou um inovador menu de 
degustação no restaurante do grande 
chef Ricard Camarena, galardoado com 
duas estrelas Michelin, são apenas 
algumas das possibilidades que Valência 
oferece.

L Mais informação: 

www.valenciaconventionbureau.com 

http://www.valenciaconventionbureau.com/
http://www.valenciaconventionbureau.com
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ESPAÇOS
Valência dispõe de um dos melhores palácios de congressos de Espanha e de uma 
feira para grandes convenções, assim como de dezenas de espaços inovadores e 
únicos.

FEIRA DE VALÊNCIA

Conta com a maior superfície de expo-
sição de Espanha. A Feira de Valência 
oferece a possibilidade de celebrar 
qualquer tipo de eventos com capaci-
dade até 20 000 pessoas. 

PALÁCIO DE CONGRESSOS

Um edifício com a assinatura de 
Norman Foster que mantém um equilí-
brio perfeito entre estética, usabilidade 
e versatilidade.

 b CIDADE DAS ARTES E DAS CIÊNCIAS

CIDADE DAS ARTES E DAS CIÊNCIAS

Como sede de atos e eventos, este com-
plexo vanguardista, desenhado por Santiago 
Calatrava, dispõe de espaços incríveis: o 
Hemisfèric, o Museu das Ciências Príncipe 
Felipe, o Umbracle, o Oceanogràfic, o Palau 
de les Arts Reina Sofía e o Ágora.
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ALOJAMENTO 
Com mais de 17 000 camas disponí-
veis, Valência consolida-se entre os 
melhores destinos espanhóis para ce-
lebrar congressos e reuniões.

As principais cadeias hoteleiras dispõem 
de hotéis quatro estrelas como o AC 
Hotel Colón Valencia, o Meliá Valencia, 
o Barceló Valencia ou o Eurostars Gran 

Valencia, com todas as infraestrutu-
ras necessárias para que o seu evento 
seja um autêntico êxito. Entre os reco-
mendados pelo Valencia Convention 
Bureau (VCB) encontram-se também o 
Sorolla, o Primus Valencia ou os de es-
tilo mais clássico, como o Ayre Astoria 
Palace ou o SH Inglés.
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A sua acessibilidade, bom clima, 
gastronomia única, praias urbanas 
e uma vibrante agenda cultural 
convertem-na numa cidade 
irresistível.

 a CATEDRAL
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SEVILHA
Tradição e modernidade caminham 
lado a lado em Sevilha, capital da 
Andaluzia. Profissionais e organiza-
dores de eventos de todos os cantos 
do mundo escolhem-na cada ano, 
atraídos pelo bom clima, pela delicio-
sa gastronomia e pela hospitalidade 
dos seus habitantes.

Sevilha dispõe, para além disso, de uma 
excelente rede de comunicações, gra-
ças ao AVE (comboio de alta velocida-
de), ao aeroporto internacional de San 
Pablo e ao seu moderno porto fluvial, 
que permite receber cruzeiros. 

Nos últimos anos, Sevilha reforçou a 
sua posição como destino preferencial 
MICE, convertendo-se na sede de im-
portantes eventos como o Aerospace & 

Defense Meetings ou o Congresso das 
Doenças Cardiovasculares.

Os pontos de interesse de Sevilha são 
inesgotáveis. É uma cidade repleta de 
história e tem a dimensão perfeita para 
passear por espaços históricos como 
a praça de Espanha, o Real Alcázar, o 
parque de María Luisa ou o Museu de 
Belas-Artes.
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A cidade conta com inúmeros tablaos 
flamencos (espaços dedicados ao fla-
menco), mas é em Triana que se en-
contram os locais mais genuínos onde 
desfrutar desta música tipicamen-
te espanhola. A zona da Alameda de 
Hércules e os bairros de Santa Cruz e 
do Arenal oferecem o melhor ambiente 
da cidade. 

A gastronomia de Sevilha é outro dos 
seus maiores pontos de interesse. 
Caracteriza-se pela simplicidade com 
a qual se elaboram pratos requintados 
como o gaspacho (sopa fria de tomate), 
marinadas, salmouras e sopas. Entre os 
estabelecimentos mais destacados en-
contra-se o Abantal, restaurante pre-
miado com uma estrela Michelin.

 LMais informação: www.sevillacb.com

 b ESPLANADA COM VISTA PARA A CATEDRAL

http://www.sevillacb.com
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SEVILHA

ESPAÇOS
Entre as sedes de reuniões da capital andaluza destaca-se o Palácio de Congressos 
e Exposições FIBES, uma autêntica referência de qualidade a nível nacional e in-
ternacional. Às salas de reuniões das principais instituições sevilhanas é preciso 
unir uma vasta oferta de quintas, adegas e casas-palácio, perfeitas para viagens de 
incentivos.

 b PALÁCIO DE EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS

FIBES - PALÁCIO DE EXPOSIÇÕES  
E CONGRESSOS DE SEVILHA

Um dos centros de reuniões e expo-
sições mais amplos e modernos da 
Europa. Conta com um dos maiores au-
ditórios do país, com capacidade para 
3500 pessoas, para além de uma série 
de módulos e espaços multiusos.
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ESPANHA, O LUGAR PARA AS SUAS REUNIÕES

BARCELÓ CONVENTION CENTER

Situado nas margens do Guadalquivir, 
está equipado com 25 salas e tem ca-
pacidade para 1200 assistentes. Foi 
especialmente concebido para a cele-
bração de eventos profissionais e conta 
com um espaço circundante ajardinado.

ESPAÇO BOX SEVILHA

O seu alto grau de personalização per-
mite desenvolver todos os tipos de 
eventos nos seus diferentes espaços. 
Um mundo de possibilidades à la carte 
num espaço de vanguarda a nível au-
diovisual e tecnológico.

 a METROPOL PARASOL
SEVILHA
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ALOJAMENTO
Com uma capacidade hoteleira próxi-
ma das 17 000 camas, tem opções de 
diversos estilos. Com 5 estrelas desta-
ca-se o EME Catedral, um hotel bou-
tique com duas salas de conferências, 
uma com vistas para a catedral e outra 
com um pavimento de vidro que cobre 
umas ruínas romanas do século I. Por 
seu lado, o Palácio Villapanés coloca 
ao alcance dos seus clientes a possi-
bilidade de desfrutar de um palácio do 
século XVIII de maneira exclusiva.

Dentro da abundante oferta de hotéis 
de 4 estrelas, se aquilo que procura é a 
proximidade ao Palácio de Congressos, 
as melhores opções são o Hotel 
Congresos e o AC Hotel Sevilla Forum. 

O Ayre Hotel Sevilla, a um passo da 
estação de comboios de Santa Justa, 
oferece muitas possibilidades graças à 
flexibilidade das suas salas de reuniões.
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MÁLAGA
A capital da Costa do sol está na moda. 
O investimento dos últimos anos em in-
fraestruturas como o porto de Málaga, 
a criação de pontos de interesse turísti-
cos e culturais e o fomento de uma cul-
tura empresarial dinâmica e inovadora 
fazem dela uma montra ideal onde or-
ganizar o seu evento.

O espírito renovador e cosmopolita que 
se respira na cidade atraiu propostas 
inovadoras e grandes eventos, entre os 
quais se encontram o INTEREX Fórum 
internacional Diplomático e Empresarial 
e o Congresso da Associação Espanhola 
de Endodontia (AEDE).

Málaga dispõe de um equipamento 
cultural de exceção, com cerca de 40 
museus e salas de exposições, entre 
os quais se destacam o Museu Picasso, 
a coleção do Museu Russo e o Centro 
Pompidou. 

As grandes praias e os campos de gol-
fe vizinhos são uma boa opção de ócio 
durante o dia, enquanto que à noite o 
centro da cidade se transforma com a 
animação e um ambiente festivo con-
tagioso.

Os malaguenhos fizeram das tapas 
uma arte, e o mais habitual é provar 
estes pequenos petiscos em diferentes 
locais.

 LMais informação: 
www.malagaturismo.com/es/site/mcb

ESPAÇOS
Ao Palácio de Feiras e Congressos, em-
blema de qualidade e modernidade, 
juntam-se diversas sedes singulares: 
desde um dos jardins botânicos mais 
importantes da Europa, até edifícios 
históricos ou museus emblemáticos da 
cidade.

PALÁCIO DE FEIRAS 
E CONGRESSOS

Situado a cinco minutos do aeroporto, 
é um lugar privilegiado para a celebra-
ção e organização de qualquer tipo de 
evento. Um espaço repartido em dois 
pavilhões, dois auditórios, duas salas 
de conferências e quinze salas mul-
tiusos, que permitem albergar feiras e 
convenções de qualquer tamanho.

 a CENTRO POMPIDOU
MÁLAGA
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ESPANHA, O LUGAR PARA AS SUAS REUNIÕES

MUSEU PICASSO MÁLAGA

Um cocktail no pátio central, uma visita 
guiada à porta fechada, uma videocon-
ferência no Auditório, um workshop 
de arte... O Museu Picasso de Málaga 
oferece inúmeras possibilidades para a 
celebração de atos, convenções e ati-
vidades. 

BARCELÓ MÁLAGA

Um dos hotéis de negócios mais mo-
dernos de Espanha, graças ao desenho 
vanguardista e às suas altas prestações. 
Conta com acesso direto à estação de 
AVE, boa ligação ao aeroporto e está a 
pouca distância dos locais de interesse 
da cidade. 

ALOJAMENTO 
A capacidade hoteleira da cidade au-
mentou significativamente, chegando 
a superar as 10 000 camas disponí-
veis na cidade e 80 000 na província, 
que inclui destinos tão apetecíveis e 
próximos do seu centro urbano como 
Marbella.

O luxo e o gosto pelos detalhes são 
uma realidade em dois dos cinco es-
trelas da cidade, o Gran Hotel Miramar 
Resort, com salas de reuniões modula-
res e vistas para os jardins, e o Hotel 
Vincci Selección Posada del Patio, com 
uma piscina na açoteia.

O Hotel NH Málaga, com um centro 
de conferências moderno e funcional, 
e o Hotel Ilunion  Málaga, ideal para 
conjugar ócio e negócios, são dois dos 
mais destacados com quatro estrelas. 
A  oferta de estabelecimentos é tão 
ampla e variada que não terá nenhum 
problema em encontrar a solução mais 
adequada para o seu evento. 
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 a PALÁCIO DE FEIRAS E CONGRESSOS

MUSEU PICASSO



SAN SEBASTIÁN
De grande beleza arquitetónica, San 
Sebastián (País Basco) é uma cidade 
elegante e tranquila. O seu incom-
parável nível gastronómico e a sua 
ampla experiência organizativa, cer-
tificada por grandes eventos como 
o Festival Internacional de Cinema 
ou o European Molecular Imaging 
Meeting, fazem da cidade um desti-
no ideal para o mercado MICE.

 ` CENTRO HISTÓRICO

É muito simples entrar e sair da cida-
de com qualquer meio de transporte: 
dispõe de uma infraestrutura viária mo-
derna, de linha ferroviária nacional e in-
ternacional através do TGV francês e de 
aeroporto próprio. Além disso, encon-
tra-se a menos de uma hora de carro de 
outros dois aeroportos internacionais 
(Bilbau e Biarritz).

As suas praias de areia branca são per-
feitas para desfrutar do sol e do mar. 
É uma cidade que convida a passear 
pelos seus bairros para admirar os edi-
fícios de estilo Belle  Époque, como o 
Teatro Victoria Eugenia ou a Câmara 
Municipal. Em San Sebastián respira-se 
cultura, seja em museus e teatros ou 
nos festivais de cinema, jazz ou música 
clássica que protagonizam uma agenda 
cultural muito atrativa.

O ócio noturno de San Sebastián repar-
te-se entre a animada Parte Antiga, a 
rua pedonal Reyes Católicos, ideal para 
beber um cocktail numa das suas espla-
nadas, ou o bairro de Gros, com inú-
meros bares onde é possível conversar 
relaxadamente.

Se há uma coisa que torna San Sebastián 
famosa são os seus pintxos, deliciosos 
petiscos em miniatura. A cozinha de 
vanguarda, um dos sinais de identidade 
da cidade, fica em mãos de reputados 
chefs como Pedro Subijana, Juan Mari 
Arzak ou Martín Berasategui.

 LMais informação:  
 www.sansebastiancongress.com
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ESPANHA, O LUGAR PARA AS SUAS REUNIÕES

ESPAÇOS
A cidade conta com uma vasta expe-
riência organizativa e com uma rede 
completa de equipamentos. Dispõe 
de espaços emblemáticos como o pa-
lácio Miramar, o Museu San Telmo ou 
o Teatro Victoria Eugenia. Também há 
lugar para a arquitetura moderna e ino-
vadora e para propostas surpreenden-
tes, como o Museu Aquarium, o Centro 
Cultural Tabakalera ou o Museu da 
Ciência.

PALÁCIO DE CONGRESSOS  
KURSAAL

Um ícone da cidade. Os vanguardistas 
edifícios gémeos do Kursaal, desenha-
dos por Rafael Moneo, conjugam en-

genho criativo com as tecnologias mais 
avançadas, de forma a garantir o êxito 
de qualquer evento. Para isso contribui 
também o ambiente e a versatilidade 
das suas salas e auditórios.

RECINTO FERIAL FICOBA

Um complexo integrado por uma área 
de serviços gerais, três pavilhões, um 
espaço exterior preparado para exposi-
ções, um auditório e inúmeras salas po-
livalentes para convenções, seminários 
e reuniões.

BASQUE CULINARY CENTER

As modernas instalações desta insti-
tuição académica pioneira a nível mun-
dial dispõem da possibilidade de incluir 
menus especiais elaborados por cozi-
nheiros de primeira categoria. 

ALOJAMENTO
A oferta hoteleira de San Sebastián, em 
claro crescimento nos últimos anos e 
com perspetiva de crescimento no fu-
turo próximo, chega às 5000 camas. 
Dispõe de inúmeros hotéis de quatro 
estrelas no centro da cidade, capazes 
de abarcar todas as necessidades, quer 
de alojamento quer de ócio.

Com cinco estrelas, a referência in-
contornável é o Maria Cristina, um 
hotel elegante e refinado, onde se alo-
jam desde há décadas as estrelas do 
Festival de Cinema de San Sebastián. 

Entre os quatro estrelas, alguns dos 
mais bem-adaptados ao turismo MICE 
são o Hotel Arima, o Hotel Mercure 
Monte Igueldo e o Hotel Barceló Costa 
Vasca.

 a PALÁCIO DE CONGRESSOS KURSAAL



 a PALÁCIO DE CONGRESSOS EUSKALDUNA

BILBAU
A magnífica localização das suas se-
des e a grande oferta de serviços, fa-
zem de Bilbau (País Basco) uma das 
cidades europeias com mais pontos 
de interesse para a celebração de 
congressos, feiras e viagens de in-
centivos. Rodeada de uma paisagem 
verde com esplêndidos bosques e 
montanhas, oferece inúmeras possi-
bilidades de ócio ativo.

Aqui encontram-se incontáveis disci-
plinas que expõem as suas novidades 
e inquietações: debates tecnológi-
cos, congressos médicos, conferências 
científicas até encontros desporti-
vos, colóquios de empreendedores ou 
conferências relacionadas com a cul-
tura elegem Bilbau como sede para 
divulgar conhecimento. O Industrial 
Maintenance Innovation Conference e 
a World Maritime Week (WMW) são 
apenas dois exemplos da sua grande 
receção entre os profissionais de dis-
tintos setores.

Bilbau convida a passear e a ir às com-
pras pelo centro histórico e pelo seu 
conjunto histórico-artístico, ou a des-
cobrir a cidade do século XXI em 
Abandoibarra, onde se encontram 

obras dos melhores arquitetos do mun-
do e surpreendentes esculturas ao ar 
livre. Entre a sua oferta cultural, Bilbau 
possui dois pontos de interesse da di-
mensão do Museu de Belas-Artes e do 
Museu Guggenheim, para além de ou-
tros museus, galerias de arte e salas de 
exposições.

A gastronomia basca é outro dos va-
lores acrescentados para usufruir da 
cidade. Bilbau oferece desde grandes 
restaurantes com estrelas Michelin até 
aos tentadores balcões de pintxos, pas-
sando por magníficos restaurantes tra-
dicionais, assadores, casas de sidra e 
tabernas para mergulhar no autêntico 
sabor basco. 

 LMais informação:  
 www.bilbao.net/conventionbureau
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ESPANHA, O LUGAR PARA AS SUAS REUNIÕES

ESPAÇOS
A maior parte dos espaços para even-
tos encontra-se em edifícios moder-
nos, dinâmicos e inovadores, onde as 
novas tecnologias e o profissionalismo 
da sua equipa humana dão resposta a 
qualquer desafio organizacional. Bilbau 
dispõe de muitos edifícios e institui-
ções preparados para albergar gran-
des congressos, jornadas ou feiras: a 
Universidade de Deusto, o Paraninfo 
da UPV, o Bilbao Arena de Miribilla, 
o BEC…

PALÁCIO DE CONGRESSOS  
EUSKALDUNA

Concebido como um navio em recor-
dação dos estaleiros que ocuparam du-
rante décadas o mesmo solar, trata-se 
de um espaço inovador no coração da 
Bilbau do século XXI. Um auditório com 
ampla capacidade e 24 salas de dife-
rentes tamanhos dão cabida a eventos 
de todos os géneros.

BILBAO EXHIBITION CENTRE (BEC)

A sua grande versatilidade de espaços 
multiusos oferece uma capacidade de 
20 a 2500 pessoas. Este grande recin-
to dispõe dos sistemas mais avançados 
de comunicação e complementa-se, 
para além disso, com outras instalações 
como o Bizkaia Arena, capaz de alber-
gar qualquer espetáculo multitudinário.

MUSEU GUGGENHEIM BILBAU

A obra de Frank Gehry, caracterizada 
pelas formas sinuosas e pela cobertu-
ra de titânio, dispõe de quatro espaços 
para celebrações e encontros corpora-
tivos, para além de um espetacular es-
paço expositivo.

ALOJAMENTO
Com a excelência e a qualidade como 
estandartes, a área metropolitana de 
Bilbau dispõe de uma oferta hote-
leira ampla e diversa que alcança as 
4000  camas (13 000 na província de 
Biscaia). 

Alguns hotéis ocupam edifícios históri-
cos como o Carlton ou o Ercilla  López 
de Haro, ambos com categoria cinco 
estrelas e uma atmosfera de elegância 
e privacidade.

Miró Bilbao, NH Collection  Ría de 
Bilbao ou Meliá Bilbao são uma boa 
amostra do desenho e da arquitetura 
mais vanguardista e de amplos espa-
ços destinada ao turismo de reuniões. 
O Palácio Urgoiti, a cinco minutos do 
aeroporto, rodeado de natureza e com 
um campo de golfe, é perfeito para 
eventos, team building e dinâmicas de 
grupo.
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MUSEU GUGGENHEIM
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AS SUAS MELHORES VIAGENS  
DE INCENTIVOS 
A variedade geográfica de Espanha proporciona inúmeras opções para desenvol-
ver experiências únicas num ambiente informal e relaxado e para fomentar o espí-
rito de equipa. Aqui conta com a ajuda de inúmeros DMC nos diferentes destinos, 
que o irão ajudar a descobrir essa experiência inesquecível tão difícil de encontrar. 
Para além disso, irá contar com o privilegiado clima espanhol para poder organizar 
as suas viagens de incentivos em qualquer época do ano.

 b CALA MARMOLS
SANTAÑY, MAIORCA
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ESPANHA, O LUGAR PARA AS SUAS REUNIÕES

AVENTURA
Superar um desafio, participar numa 
emocionante competição desportiva, 
fazer equipa em rios, mares e mon-
tanhas, voar num balão aerostático… 
Espanha é um paraíso para experimen-
tar o contacto com a natureza. Aqui 
poderá organizar atividades de team 
building únicas, pensadas para fazer de-
saparecer o stress e propiciar confiança 
em meios naturais de sonho.
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 a GOLFE COSTA ADEJE
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Descobrir o parque nacional dos Picos 
da Europa  (Astúrias) fazendo caminha-
das pela Rota do Cares ou explorar esta 
paisagem espetacular num veículo to-
do-o-terreno é uma opção muito emo-
cionante. Oviedo, capital da região, está 
rodeada de belos parques naturais onde 
poderá viver a natureza. 

Se é um grupo jovem e com vontade de 
aventura, poderão soltar adrenalina sal-
tando em paraquedas na Costa Brava 
ou praticando «canyoning» em Cuenca. 
São atividades capazes de eliminar o 
stress e fomentar o espírito de equipa.

Aproveite as inúmeras opções que as 
Ilhas Canárias lhe oferecem. O Gran 
Canaria Convention Bureau tem um 
vasto programa de outdoor training  que 
inclui atividades muito variadas: jogos 
de sobrevivência e orientação, circuitos 
multi-aventura, expedições em barco 
pirata, rotas em todo-o-terreno, provas 
aquáticas… Também terá alternativas 

mais curiosas que incluem passeios em 
camelo, excursões em submarino ou ro-
tas pelos parques naturais do arquipéla-
go, com paisagens vulcânicas e bosques 
tropicais.

Se procura atividades exclusivas para 
grupos heterogéneos, uma gran-
de opção é jogar golfe nalgum dos 
 melhores campos da Europa, como 
o de Valderrama, em Cádis, ou o PGA 
Catalunya Golf. Praticar snorkeling em 
Cabo de Palos, um litoral de enseadas 
tranquilas e águas claras, ou desfru-
tar da combinação única entre neve e 
praia  que Granada oferece são apenas 
duas das opções que a nossa geografia 
permite. 

Sentir a emoção de navegar num iate 
pelo Mediterrâneo ou admirar as paisa-
gens naturais da Serra de Madrid a bor-
do de um caiaque são outras experiên-
cias inesquecíveis que irão assegurar o 
êxito da sua viagem de incentivos.
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AS SUAS MELHORES VIAGENS  DE INCENTIVOS

 b MERCADO DE SAN MIGUEL
MADRID
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GASTRONOMIA
A cozinha espanhola, referência gas-
tronómica em todo o mundo, permite 
desenvolver inúmeras atividades inte-
ressantes e singulares.

Numa viagem de incentivos não pode 
faltar um workshop para desfrutar a 
gastronomia local de forma autêntica 
e divertida. Poderá estar em contacto 
com cozinheiros reputados, aprender 
segredos culinários ou colocar a sua 
destreza à prova elaborando diferentes 
receitas.

Fomente o trabalho em equipa num 
percurso gastronómico no qual os as-
sistentes deverão ir superando dife-
rentes desafios. Ou prove os melhores 
ingredientes visitando mercados histó-
ricos como o Mercado de San Miguel 
(Madrid), a Bretxa (San Sebastián) ou o 
da Boquería (Barcelona).

Potencie a capacidade de atenção aos 
detalhes de um curso de prova de pro-
dutos autóctones. Existem para to-
dos os gostos, desde provas de vinhos 
numa adega emblemática até degus-
tações de presunto ibérico ou azeite 
numa quinta rural.
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URBANO
Espanha conta com inúmeros mo-
numentos e museus de reconhecido 
prestígio mundial. Além isso, cada ci-
dade oferece uma rica e variada oferta  
cultural.

A Andaluzia esconde tesouros incalcu-
láveis. Surpreenda os seus convidados 
com uma visita noturna à Alhambra de 
Granada ou com um espetáculo de fla-
menco num dos tablaos de Sevilha para 
viver o feitiço da capital andaluza.

Também poderão percorrer o centro 
histórico medieval de cidades como 
Santiago de Compostela, Valência ou 
Cáceres participando numa gincana 
pelas suas ruas e edifícios mais repre-
sentativos. Somente em Espanha é 
possível assistir aos melhores espe-
táculos de ópera, teatro ou ballet ou 
visitar pinacotecas como o Museu do 

Prado, em Madrid, ou o Teatro Museu 
de Dalí, em Figueres.

A ludificação e as experiências à me-
dida vão ganhando terreno e isso fica 
de manifesto em diversas atividades 
que vão conseguir tirar o máximo par-
tido possível a uma viagem de incenti-
vos. Fomente a motivação e o compa-
nheirismo com escape rooms, muito na 
moda nas grandes capitais de província. 
Ou planifique uma viagem para que os 
seus convidados desfrutem das festas 
e tradições espanholas, como a Feira 
de Abril de Sevilha, os Sanfermines de 
Pamplona ou as Fallas de Valência. 

Faça com que vivam a paixão pelo fu-
tebol nos emblemáticos estádios do 
Real Madrid e do Barcelona, o Santiago 
Bernabéu e o Camp Nou. Será uma das 
recordações que jamais irão esquecer.

 b VISITA NOTURNA À ALHAMBRA
GRANADA
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OUTROS DESTINOS  
E ESPAÇOS

PARADORES
Os Paradores de Turismo são estabele-
cimentos singulares, situados em locais 
naturais ou históricos de enorme bele-
za. Palácios, mosteiros, conventos, cas-
telos... Ao interesse turístico soma-se a  
proposta gastronómica, com os melho-
res sabores da cozinha tradicional.

Se procura um lugar diferente para 
organizar a sua próxima viagem de 
negócios ou tratar de um assunto de 
empresa, os Paradores oferecem-lhe 
localizações únicas com equipas expe-
rientes (meeting planners) na organiza-
ção de eventos corporativos.

 LMais informação: www.parador.es

CIDADES PATRIMÓNIO  
DA HUMANIDADE
Escolher uma das 15 Cidades 
Património da Humanidade para a ce-
lebração de qualquer tipo de evento 
profissional supõe escolher um lugar 
único e excecional. Nelas conjuga-se 
o melhor do passado com o presente, 
para além de uma variada oferta histó-
rico-artística, cultural, gastronómica e 
de serviços.

São destinos turísticos de referência, 
que conservaram o seu centro históri-
co original e onde é possível encontrar 
verdadeiras joias artísticas e arquitetó-
nicas de grande valor. 

Cidades monumentais como Cáceres, 
Córdova, Segóvia, Salamanca, Santiago 
de Compostela ou Toledo oferecem di-
versos espaços nos quais realizar reu-
niões num marco incomparável.

 LMais informação:  
 www.ciudadespatrimonio.org

http://www.parador.es/en/parador-services/conferences-and-meetings
http://www.ciudadespatrimonio.org/
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ESPANHA, O LUGAR PARA AS SUAS REUNIÕES

ARQUITETURA  
CONTEMPORÂNEA
Destaque o seu evento. Espanha dis-
põe de edifícios projetados por alguns 
dos arquitetos  mais vanguardistas 
do mundo. A sua espetacularidade 
exterior complementa-se com salas e 
espaços polivalentes no interior.

Entre os mais de 50 palácios de con-
gressos e centros de convenções do 
país, há obras-primas da arquitetura 
contemporânea, como o Palácio de 
Congressos de Valência, com a assi-
natura de Norman Foster, ou os edifí-
cios futuristas de Santiago Calatrava 
em Oviedo, Valência e A Coruña.

O Museu Guggenheim de Bilbau 
e o Hotel Marqués de Riscal em La 

Rioja, ambos obra de Frank Gehry, 
possuem todas as condições para 
uma reunião inesquecível. Pequenas 
cidades como Avilés (nas Astúrias) 
também contam com magníficos 
complexos culturais como o Centro 
Niemeyer, a obra favorita do seu pró-
prio responsável, o célebre arquiteto 
brasileiro Óscar Niemeyer.

A melhor arquitetura espanho-
la está representada em edifícios 
deslumbrantes como o Palácio de 
Congressos de Saragoça, de Nieto 
Sobejano, o Kursaal, de Rafael 
Moneo ou o espetacular W Hotel de 
Barcelona, de Ricardo Bofill.

ADEGA MARQUÊS DE RISCAL
ELCIEGO, ÁLAVA



33

OUTROS DESTINOS  E ESPAÇOS

MEETINGS IN SEFARAD
É uma iniciativa que associa o legado patri-
monial hebreu das 19 cidades pertencentes 
à Rede de Judiarias de Espanha - Caminhos 
de Sefarad e equipado com as infraestru-
turas e recursos turísticos de qualidade, 
necessários para a indústria do turismo de 
reuniões. Entre as mais destacadas estão 
Barcelona, Oviedo, León, Palma de Maiorca 
e Córdova.

 L Para mais informações visite:  
 www.redjuderias.org/meetings-in-sefarad/

ESTÁTUA DE MAIMÓNIDES

http://www.redjuderias.org/meetings-in-sefarad/
http://www.redjuderias.org/meetings-in-sefarad/


 

ESPANHA, O LUGAR PARA AS SUAS REUNIÕES

EVENTOS CORPORATIVOS  
EM MUSEUS E ESPAÇOS COM HISTÓRIA
Organizar um evento em lugares 
com encanto como adegas, mu-
seus, palácios ou teatros nunca 
foi tão fácil. Em Madrid, pinaco-
tecas tão extraordinárias como o 
Museu Nacional Centro de Arte 
Rainha Sofia ou o Museu Thyssen 
Bornemisza oferecem os seus espa-
ços para a realização de reuniões de 
trabalho e congressos, e permitem 
complementá-los com visitas priva-
das às suas coleções.

Planeie uma reunião nos edifícios 
modernistas de Barcelona, como a 
Casa Batlló ou a Casa Milà, cons-

truídas por Gaudí, ou aproveite as 
instalações do Palau de la Música 
e do Gran Teatro del Liceo para dar 
um toque singular ao seu evento ou 
apresentação.

Em pleno coração de Bilbau ergue-
-se o Azkuna Zentroa, um majestoso 
armazém de vinho cujo interior foi 
reabilitado pelo desenhador Philippe 
Starck. Na vizinha San Sebastián, 
instituições como o Museu de San 
Telmo, situado num edifício monu-
mental do século XVI, proporcionam 
um cenário imponente aos seus 
eventos corporativos.
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PALAU DE LA MÚSICA

BARCELONA



 

 

HIPERLIGAÇÕES DE INTERESSE
Para ampliar informação sobre destinos MICE em Espanha e receber aconselhamento al-
tamente qualificado, visite a página web do Spain Convention Bureau scb.es ou consulte 
as seguintes associações nacionais e internacionais:

 L  Association of Spanish Destination Management Companies: www.spaindmcs.com

 L �Federação�Espanhola�de�Associações�de�Empresas�de�Organização�Profissional�de�
 Congressos: www.scb.es/

 L  International Congress and Conventions Association: www.iccaworld.org

 L  Society for Incentive Travel Excellence: www.siteglobal.com

 LMeeting Professionals International: www.mpiweb.org

COMO CHEGAR A ESPANHA  
E COMO A PERCORRER 

 a COMBOIOS DE ALTA VELOCIDADE (AVE)
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AVE
A Rede Nacional dos Caminhos de 
Ferro Espanhóis (RENFE) faz a ligação 
entre as principais cidades e regiões do 
país. Sem dúvida, os mais cobiçados são 
os comboios de alta velocidade (AVE), 
que englobam 25 destinos turísticos, 
tendo em Madrid o seu eixo principal. 
É possível viajar de Madrid a Valência 
em apenas 95 minutos, ou de Madrid a 
Barcelona em duas horas e meia.

AEROPORTO
Na maioria dos aeroportos espanhóis 
operam companhias aéreas que ofe-
recem ligação às cidades mais impor-
tantes do mundo. Os que oferecem 
maior número de ligações internacio-
nais são os de Adolfo Suárez Madrid-
Barajas, El Prat (Barcelona), Aeroporto 
de Palma de Maiorca, Aeroporto de 
Málaga, Aeroporto de Gran Canaria, 
Aeroporto de Alicante e Aeroporto de  
Tenerife Sul.

CARRO
Espanha tem a maior rede de autoes-
tradas e vias rápidas da Europa. Todas 
as cidades espanholas estão perfeita-
mente ligadas entre si, o que permite a 
fácil combinação de destinos para pro-
gramas de incentivos e outros eventos 
corporativos.

As principais companhias de aluguer 
de veículos operam em todo o país. 
Tanto os estabelecimentos hoteleiros 
como as sedes de convenções dispõem 
de acordos e recursos para facilitar as 
deslocações em grupo.
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